
PV\1186591BG.docx PE639.820v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по международна търговия

INTA_PV(2019)0723_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 23 юли 2019 г., 15.00 – 17.00 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на във вторник, 23 юли 2019 г., в 15.03 ч., под 
председателството на Ян Захрадил (заместник-председател).

1. Приемане на дневния ред 
INTA_OJ(2019)0723_1

Дневният ред беше приет без изменения. 

2. Съобщения на председателя

Оратори: Ян Захрадил 

3. Съобщение на председателя относно решенията, взети от координаторите

Решенията на координаторите от заседанието на координаторите, което се 
проведе на 18 юли 2019 г. в Страсбург, са приложени в настоящия протокол. 

Моля, вижте приложение 1 за решенията на координаторите.

Оратори: Ян Захрадил 

4. Размяна на мнения със Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на 
търговията, относно последните развития в политиката на ЕС в областта на 
търговията

Оратори: Ян Захрадил, Сесилия Малмстрьом (EК), Кристоф Ханзен, Катлен 
Ван Бремпт, Карин Карлсбро, Хейди Хаутала, Маркъс Бухайт, Герт Буржоа, 
Хелмут Шолц, Тициана Бегин, Еникьо Гьори, Йорген Варборн, Луиза 
Реджименти, Oрор Лалюк, Йоахим Шустер, Шон Кели, Витолд Ян 
Вашчиковски, Инма Родригес-Пинеро, Хавиер Морено Санчес, Мартина  
Андерсън, Анна Кавацини, Юлиу Винклер, Джорди Каняс, Самира Рафаела, 
Райнхард Бютикофер. 
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5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички 
раздели
INTA/9/00543

2019/2028(BUD)

Докладчик по становище:
Бернд Ланге (S&D)

Водеща:
BUDG

 Размяна на мнения

Оратори: Ян Захрадил, София Мунос Албаран (ЕК), Кристоф Ханзен, Герт 
Буржоа, Хелмут Шолц. 

6. Разни въпроси

7. Следващи заседания
 2 септември 2019 г., 15.00 – 17.00 ч. и 17.00 – 18.30 ч. (Брюксел)
 3 септември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)
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Приложение 1 - Решения на координаторите от заседанието на 18 юли 
2019 г.  

Решения на координаторите на комисията INTA

Четвъртък, 18 юли 2019 г. (при закрити врати)

Страсбург

Зала: „Луиз Вайс“ (S4.5)

1. Съобщения на председателя

1.1. Организиране на заседания

Решение: 

- Постигна се съгласие, че срещата на координаторите ще се проведе в края на 
първия полуден на заседанието на комисията. При извънредни обстоятелства 
председателят ще свика заседанието по друго време.

- Постигна се съгласие, че определеното за гласуване време ще бъде или в 10.00 ч. 
или в 16.00 ч. Ако заседанието е с продължителност от три полудневни сесии, на 
втория ден в 10.00 ч. Ако заседанието е с продължителност от две полудневни сесии, 
през втората полудневна сесия в 10.00 или 16.00 ч.

- Постигна се съгласие, че на заседанията на координаторите са поканени само 
координаторите. Възможно е да бъдат поканени и заместник-председатели, за да 
могат да заместят председателя или при извънредни обстоятелства.

- Постигна се съгласие, че покани за заседанията на координаторите също така 
ще бъдат отправени и към назначеното лице от секретариата на независимите 
членове на ЕП.

1.2. Езиков профил на комисията.

Решение:

- В случай, че ресурсите и размерите на залите го позволяват, ще бъде осигурен 
пълен езиков профил на комисията (20 езика), както следва: FR (френски), DE 
(немски), IT (италиански), NL (нидерландски ), EN (английски), DA (датски), EL 
(гръцки), ES (испански), PT (португалски), FI (фински), SV (шведски), CS (чешки), ET 
(естонски), HU (унгарски), LT (литовски), LV (латвийски), PL (полски), SK (словашки), 
BG (български), RO (румънски);

- За заседателните зали с 16 преводачески кабини: FR (френски), DE (немски), IT 
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(италиански), NL (нидерландски ), EN (английски), DA (датски), EL (гръцки), ES 
(испански), PT (португалски), FI (фински), SV (шведски), CS (чешки), HU (унгарски), PL 
(полски), SK (словашки), RO (румънски)

- За заседателните зали с 12 преводачески кабини: FR (френски), DE (немски), IT 
(италиански), NL (нидерландски), EN (английски), ES (испански), FI (фински), SV 
(шведски), CS (чешки), HU (унгарски), PL (полски), RO (румънски)

1.3. Подготовка за изслушвания(та) на кандидатите) за член(ове) на 
Европейската комисия

Решение: 

- Приеха за сведение процедурата относно подготовката на 5 писмени въпроса 
към кандидата за член на Европейската комисия, отговарящ за търговията, и 
приканиха политическите групи до 27 август да представят на секретариата своите 
коментари с оглед на последващо разискване на следващото заседание на 
координаторите. 

- Решението за това в кои други изслушвания трябва да бъде асоциирана или 
поканена комисията INTA се отлага до следваща среща на координаторите и ще 
зависи от разпределението на портфейлите и задачите между кандидатите за 
членове на Европейската комисия.  

2. Система за разпределение на доклади и становища на политическите групи

Решение: Да се продължи с досегашната система за разпределяне на докладите и 
становищата, както по време на 8-ия законодателен мандат.

3. Насоки относно групите за мониторинг и назначаването на постоянни 
докладчици

Решение: 

- Постигна се принципно съгласие, че комисията INTA ще продължи с 
предходната практика за създаване на групи за мониторинг на комисията INTA и 
назначаването на постоянни докладчици на комисията INTA, като също така бяха 
одобрени изменените „Насоки на INTA за постоянни докладчици и групи за наблюдение 
за преговори и изпълнение на международни споразумения за търговия и инвестиции“.

- Политическите групи бяха приканени до 27 август да представят на 
секретариата своите предложения относно списъка на групите за мониторинг с 
оглед на последващо разискване на следващото заседание на координаторите. 
Решението относно точния списък на групите за мониторинг беше отложено за 
следващото заседание на координаторите а решението относно разпределението на 
групите за мониторинг между политическите групи в съответствие с 
пропорционалната система за разпределение на Д'Ондт беше отложено за 
заседанието на координаторите на 23 септември .

4. Насоки относно делегирани актове и актове за изпълнение

Решение: Одобриха актуализираните „Насоки на комисията INTA относно 
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делегирани актове и актове за изпълнение“.

5. Насоки за тристранни преговори

Решение: Одобриха актуализираните „Насоки на комисията INTA относно 
междуинституционалните преговори по обикновени законодателни процедури“.

6. Правилник относно гласуването в комисията по международна търговия

Решение: Одобриха актуализирания „Правилник относно гласуването в комисията 
INTA“.

7. Процедури, продължаващи от 8-ия парламентарен мандат

Решение: 

- Потвърдиха, че ще продължи работата по всички 4 
законодателни предложения, които не бяха финализирани по време на 8-мия 
парламентарен мандат (2016/0295(COD), 2012/0060(COD), 2004/0148(COD), 
2015/0027(COD)), и потвърдиха също така разпределянето на три от тези доклади (с 
изключение на 2004/0148(COD), който е замразен и за момента може да остане 
неразпределен) на докладчиците/политическите групи, които са имали дейности по 
докладване по време на предходния парламентарен мандат за 0 точки. Изискаха от 
всички политически групи, чието право на докладчик е било потвърдено, но 
докладчикът вече не е член на комисията INTA, да назначат докладчик и да го 
съобщят на секретариата на комисията INTA възможно най-скоро.

- Отложиха вземането на решение за разпределението на 12 незаконодателни 
процедури, които не са били завършени през 8-ия парламентарен мандат 
(2019/0132(NLE), 2019/0099(NLE), 2018/0356(NLE), 2018/0358(NLE), 2016/0038(NLE), 
2015/0203(NLE), 2015/0012(NLE), 2014/0267(NLE), 2013/0329(NLE), 2013/0273(NLE), 
2008/0113(NLE), 2013/0159(NLE)), докато не бъде взето решение относно 
постоянните докладчици.

- Потвърдиха решението, взето от предишните координатори на комисията 
INTA, да бъдат изготвени становища по 5 процедури, които не са били завършени по 
време на 8-ия парламентарен мандат (2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 
2018/0427(NLE), 2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)). Потвърдиха възлагането на 
становищата на докладчика по становище/политическите групи, на които са били 
възложени по време на предходния парламентарен мандат за 0 точки. Изискаха от 
всички политически групи, чието право на докладчик е било потвърдено, но 
докладчикът по становище вече не е член на комисията INTA, да назначат докладчик 
по становище и да го съобщят на секретариата на комисията INTA възможно най-
скоро.

- Потвърдиха решението на предишните координатори на комисията INTA да 
не изготвят становища по 21 процедури (2018/0310(NLE), 2018/2168(DEC), 
2018/0216(COD), 2018/0135(CNS), 2017/0166(NLE), 2017/0165(NLE), 2017/0033(NLE), 
2016/0253(NLE), 2016/0243(NLE), 2016/0055(NLE), 2016/0041(NLE), 2014/0270(NLE), 
2014/0220(NLE), 2013/0434(APP), 2012/0324(NLE), 2011/0073(COD), 2007/0241(NLE), 
2007/0024(NLE), 2005/0091(NLE), 1995/0057(NLE), 1998/0031(NLE)).
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8. Назначаване на докладчици - решение относно процедурата

ДОКЛАДИ

8.1. Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение 
за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите 
от Тихоокеанския басейн, от друга страна

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

Решение: Отложиха вземането на решение за докладчик до следващото заседание на 
координаторите.

8.2. Сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между 
Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за 
месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в 
Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и 
Украйна, от друга страна

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) COM(2019)0267

Решение: Отложиха вземането на решение за докладчик до следващото заседание на 
координаторите.

8.3. Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република 
Виетнам, от друга страна

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

8.4. Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския 
съюз и Социалистическа република Виетнам

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

Решение: 

- Решиха проектът на препоръка относно Споразумението за свободна търговия 
между ЕС и Виетнам (EVFTA) да бъде придружен от незаконодателна резолюция на 
комисията INTA в съответствие с член 105, параграф 2, в очакване на одобрение от 
Председателския съвет.
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- Решиха проектът на препоръка относно Споразумението за защита на 
инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки и Виетнам 
(EVIPA) да бъде придружен от незаконодателна резолюция на комисията INTA в 
съответствие с член 105, параграф 2, в очакване на одобрение от Председателския 
съвет.

- Отложиха вземането на решение за докладчик до следващото заседание на 
координаторите.

8.5. Сключване на споразумение със Съединените американски щати за 
разпределението в полза на Съединените щати на дял от тарифната квота, 
предвидена в Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета от 13 юли 2009 г. за 
откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено 
говеждо месо

INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) COM(2019)0297

Решение: Отложиха вземането на решение за докладчик до следващото заседание на 
координаторите.

9. Назначаване на докладчици - решение относно процедурата

СТАНОВИЩА

9.1. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички 
раздели

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Водеща: BUDG

Решение: Да се изготви становище под формата на писмо (от председателя).  

10. Доклади по собствена инициатива

Решение: Приканиха политическите групи да представят в секретариата своите 
предложения за доклади по собствена инициатива до 10 септември. 

11. Делегации и ad hoc командировки

Решение: 

- Съгласиха се да изпратят делегация на комисията INTA във Виетнам през 44-
тата седмица (28 октомври до 1 ноември 2019 г.).

- Одобриха предложението за разрешаване на изпращане на ad-hoc делегация в 
Женева на 7 и 8 октомври 2019 г, с цел да присъства на управителния комитет на 
Парламентарната конференция по въпросите на СТО на 7 октомври и на 
Обществения форум на СТО на 8 октомври.
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- Приканиха политическите групи до 10 септември да представят на 
секретариата предложенията си за командировки/ad-hoc делегации на комисията 
INTA, които ще се проведат от януари до юни 2020 г. (като предложат държава, 
град, дати и обосновка).

- Съгласиха се да продължат използването на настоящата система за 
прилагане на метода на Д'Онт както за вътрешните командировки, така и за 
външните ad-hoc делегации въз основа на отделни таблици, като докладчикът, 
председателят и председателят на постоянната делегация не подлежат на метода 
Д'Онт и им се гарантират места автоматично, таблиците по метода д'Ондт да не 
се нулират в хода на мандата, неизползваните слотове не се запазват, а в случай на 
получаване на равен брой гласове се прилага общия размер на политическите групи.

12. Изслушвания, проучвания и семинари

12.1. Изслушвания

Решение: 

- Политическите групи бяха приканени до 27 август да представят на 
секретариата предложенията си за изслушванията на комисията INTA, които ще се 
проведат през периода октомври-декември 2019 г. (като посочват тема, обосновка, 
дати, брой на гости и допълнителна информация).

- Политическите групи бяха приканени до 9 септември да представят на 
секретариата предложенията си за изслушванията на комисията INTA, които ще се 
проведат през периода януари-юни 2020 г. (като посочват тема, обосновка, дати, 
брой на гости и допълнителна информация).

- Политическите групи бяха приканени до 9 септември да представят на 
секретариата предложенията си за семинари и проучвания на комисията INTA, които 
да се проведат през периода януари-юни 2020 г. (като посочват тема, 
обосновка/допълнителна информация и предпочитан график).

13. Координационен комитет на Парламентарната конференция относно СТО

Решение: 

- Одобриха продължаването на дейностите на Парламентарната конференция 
относно СТО, на Управителния комитет и Ръководната група.

- Отложиха за следващото заседание на координаторите решението за състава 
на делегацията на ЕП в Управителния комитет.

14. Предложения за резолюция (член 143)

Решение: Решиха да се вземе предвид направеното предложение за резолюция в 
рамките на цялостната работа на комисията INTA, но да не се предприемат 
конкретни последващи действия, и в съответствие с член 143, параграф 6 да се 
информира авторът за решението на комисията.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jan Zahradil (1), Iuliu Winkler (1), Anna-Michelle Asimakopoulou (1), Marie-Pierre Vedrenne (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Enikő Győri (1), Christophe Hansen (1), Sven Simon (1), Jörgen Warborn (1), Miroslav Číž (1), Jude Kirton-Darling (1), Inma 
Rodríguez-Piñero (1), Kathleen Van Brempt (1), Jordi Cañas (1), Karin Karlsbro (1), Samira Rafaela (1), Liesje Schreinemacher (1), 
Marie-Pierre Vedrenne (1), Anna Cavazzini (1), Markéta Gregorová (1), Heidi Hautala (1), Roman Haider (1), Maximilian Krah (1), 
Luisa Regimenti (1), André Rougé (1), Geert Bourgeois (1), Jan Zahradil (1), Helmut Scholz (1), Tiziana Beghin (1), Emmanouil 
Fragkos (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Seán Kelly (1), Andrey Kovatchev (1), Liudas Mažylis (1), Angelika Winzig (1), Aurore Lalucq (1), Javier Moreno Sánchez (1), 
Joachim Schuster (1), Svenja Hahn (1), Reinhard Bütikofer (1), Markus Buchheit (1), Herve Juvin (1), Peter Kofod (1), Nosheena 
Mobarik (1), Witold Jan Waszczykowski (1), Martina Anderson (1), Márton Gyöngyösi (1)

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 23.7.2019, 15.00-17.00
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Cecilia Malmström, Sofia Munoz Albarran, Andrea Nicolas, Vicenzo Greco, Cristopher Ruff, Sebastian Kurpas, Juan Martinez, 
Maxime Obe, Silvia Formentini, Gijs Berends

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

EEAS Ruth Kaufmann-Muhler, Guus Houttnin 

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Mavas Mangan (Swedish Permanent Representation), Kristin Eckardt Hannsen (Swedish Permanent Representation), Kathleen Stranz 
(German Permanent Representation) 
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Pier Giuseppe Rizza, Amélie Giesemann, Joanna Warchol, Analia Glogowski

Barbara Melis, Christopher Williams, Pilar Ruiz Huelamo, Julia Wanninger

Ursa Pondelek, Johanna Lundberg 

Martin Köhler, Gaby Kuppers, Chiara Miglioli

Miriana Stancheva

Andrea Cepova-Fourtoy, Frank Inglaere

Paul-Emile Dupret, Fabio Amato 

Antonio Anselmi 

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Pietro Ducci, 
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Etienne Judicael

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della commissione/ 
Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Martti Kalaus, Helena Halldorf Romero, Tomas Banka, Monika Migo, Felix Lutz, Marika Armanovica, Rasma Kaskina, Marc Jutten, 
Stefania Nardelli, Gabriel Alvarez Recarte, Oliver Krentz, Malin Lundberg, Zivile Urbonaviciute, Simona Urbaityte, Simone Sax Van 
Der Wijden, Francesco De Angelis 

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Ana Cristina Rodrigues, Olga Tuleva

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ 
Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


